
 

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

Trobada amb Rogelio López Cuenca a l’exposició 

Data: 12 de desembre de 2014, a les 19 h 

Activitat gratuïta 

Inscripcions: artistica02@esbaluard.org 

 

«La mirada y el objeto». Master class amb Chema Madoz  

Data: 23 de gener de 2015   

Programa Es Baluard Image Research 

Inscripcions: artistica02@esbaluard.org 

 

Taller «Captura-ho amb un click!» 

Per a nins i nines de 3 a 5 anys. Dates: dissabtes 22 i 29 de novembre,  

13 i 20 de desembre, 10 i 17 de gener d’11 a 13 h 

Per a nins i nines de 6 a 12 anys. Dates: 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer,  

de 11.30 a 13.30 h 

Inscripcions: T. 971 908 201 Preu: 1€ per infant 

 

 

Exposició coproduïda per:  

 

 

 

 

 

Dates d’exposició: 03.10.2014 - 22.02.2015 

Horaris del museu: 

Dimarts a dissabte de 10 a 20 h. 

Diumenge  de 10 a 15 h. 

Dilluns tancat 
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Reproductibilitat 1.2  
Fundación Aena + Es Baluard  

Rafael Agredano José Manuel Ballester Raúl Belinchón Pep Bonet Daniel Canogar 
Victoria Diehl Alicia Framis Carmela García Chus García-Fraile Pablo Genovés 
Cristina  Iglesias  Juan  del  Junco  Rogelio  López Cuenca  Chema Madoz    
Rosell Messeguer Paloma Navares Marina Núñez Álvaro Sánchez-Montañés        
Antoni Socías Marta Soul Darío Urzay 

 

La Fundació Aena va ser creada el 1994 per l‟Entitat Pública Empresarial Aena, en-

tre altres comeses, per catalogar, conservar, divulgar i complementar el seu patri-

moni artístic, la qual cosa va donar lloc a la Colección Aena de Arte Contemporá-

neo, composta per més de 1.500 obres d‟autors espanyols, iberoamericans i portu-

guesos. Els darrers anys, la Colección Aena de Arte Contemporáneo s‟ha enriquit 

amb peces fotogràfiques gràcies a la incorporació de les obres guardonades amb el 

Premi de Fotografia Fundación Aena, modalitat que es convoca des del 2005. 

Aquesta col·lecció de fotografies ha anat cobrant importància fins al punt que el 

Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals PhotoEspaña en reclamà la parti-

cipació en l‟edició de 2012, com a mostra inaugural.  

 

En aquesta ocasió, i amb el títol «Reproductibilitat 1.2 Fundación Aena + Es Balu-

ard», es presenta a Es Baluard una exposició conjunta en la qual dialoguen els fons 

fotogràfics d‟ambdues col·leccions. 

 

 

Sempre s’ha interpretat la realitat a través de les dades  
ofertes per les imatges.  

Susan Sontag 

Còpia i símbol 

L‟aparició de la fotografia va permetre la democratització de la imatge artística al 

mateix temps que la dessacralitzava; adulteració, reproducció i propagació. Segu-

rament avui Elmyr de Hory estaria encantat amb els equívocs que això provoca i 

entretingut repassant diàriament les vendes a Internet tant d‟edicions seriades com 

de còpies de premsa sense signar en revenda a eBay. Podem dir categòricament 
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que el concepte de peça única i irrepetible va marxar amb la seva „aura‟. Aquella 

„aura‟ que Walter Benjamin va definir com «la manifestació irrepetible d’una llu-

nyania (per més propera que pugui ser)».¹ Benjamin al·ludia a les pràctiques inici-

ades per les avantguardes històriques i preconitzava el forat negre al qual arriba-

rien amb els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials, però apuntava 

també una qüestió fonamental. Si el pes del seu valor de culte juntament amb el 

sentit de preservació del patrimoni únic són els eixos que guien les funcions dels 

museus, les col·leccions de fotografia en aquestes institucions són una paradoxa. 

Sèries numerades i obres úniques, còpies que es repeteixen entre les parets d‟allò 

públic i allò privat, la conservació dels negatius i la promiscuïtat d‟allò digital.  

  

La nova entrega de «Reproductibilitat» pretén abordar com a punt de partida 

aquesta qüestió, i és per això que posa en diàleg dues col·leccions d‟institucions 

legitimadores, la d‟ENAIRE E.P.E, gestionada per la Fundación Aena, i la del pro-

motor de la iniciativa, el museu Es Baluard. Dos exemples d‟algunes tendències 

que marcaren les adquisicions de fotografia a Espanya al llarg dels darrers deu 

anys, com un intercanvi de peces significatives i enfocaments patrimonials per 

analitzar l‟evolució d‟aquesta pràctica artística en el nostre passat més recent. 

Un altre dels aspectes que cal destacar respecte del sentit de les obres seleccio-

nades és que ens interessa seguir investigant en la fotografia en si mateixa, com 

una manera de pensar. El nostre marc de treball s‟orienta així envers l‟anàlisi de 

la conceptualització que precedeix el gest de la presa mecànica, la que guia la mà 

de cada autor o del seu equip. La fotografia és una eina, el mitjà, però també pot 

ser el fi i l‟objecte del treball creatiu, és el descodificador d‟allò real i el seu mi-

rall. Així doncs, prendrem amb la precaució suficient la citació de l‟inici de Susan 

Sontag,² tenint en compte que les imatges fotogràfiques han perdut la correspon-

dència amb allò real i són capaces d‟usurpar la realitat, perquè una fotografia 

revela més sentits que el de la imatge mateixa. 

 

Allò que suposadament passa per l’exterior de les nostres vides es registra mecà-

nicament, tot conservant els successos instantanis en una còpia formatada per a 

una altra nova existència. Tal com afirmava John Berger, la càmera, en oposició 

al que pot oferir l‟ull , fix a l‟aparença de  l‟esdeveniment. D‟aquesta manera 

s‟eleva l‟aparença a una nova escala. Amb el dispar, els objectes, les atmosferes i 

la llum es converteixen en imatge i adquireixen una nova dimensió física per 

transmutar-se en dispositiu social. La seva empremta, independent de la tècnica 

 

 

amb què va ser capturada i posteriorment bolcada, s‟imposa després al món del 

qual procedia, una realitat que ja no serà la mateixa i que avança i ens sorprèn 

des de la immanència del present.  

 

El que tenim al davant fou un fragment d‟instant però ara ja és símbol. Aquesta 

obra com a símbol serà el gest primigeni d‟aquella altra realitat a conseqüència 

de la seva identitat actual. Amb un nou cos iniciarà una existència construïda fins 

i tot de partícules diferents de les dels seus germans de sèrie, abocada a un altre 

destí potser amb un to lleugerament diferent o una dimensió uns mil·límetres in-

ferior. En aquesta exposició, tot i que les obres es presenten com a fotografies, a 

excepció de Pep Bonet, Chema Madoz o Raúl Belinchón, gairebé cap dels autors es 

poden considerar fotògrafs purs, la qual cosa ens permet que, a partir de la tècni-

ca i les seves decisions de format-enquadrament, puguem analitzar la manera de 

pensar l‟obra per part del creador. 

 

Segons Henri Cartier-Bresson, la fotografia és «un mitjà per interrogar el món i, al 

mateix temps, per interrogar-se un mateix».³ En general, el que succeeix és que 

són molts els autors que, sense que ni tan sols els importi el domini de la tècnica, 

utilitzen aquesta disciplina artística en el seu treball, de la mateixa manera que 

augmenta l‟interès de la societat per fotografiar, fet que confirma la revolució 

democràtica benjamiana gràcies a la reproductibilitat mecànica. 

L‟‟aura‟ només es recuperarà, i amb caràcter momentani, en l‟espai de la sacrali-

tat, el recinte museístic, on el recorregut expositiu li confereix lectures i li per-

met incitar el públic a la contemplació. 

 

Nekane Aramburu 
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